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RICARDO AMORIM FAZ PREVISÕES DO SETOR ECONÔMICO,
ENSINA E DÁ DICAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM
PALESTRAS, CURSOS, LIVROS E NAS REDES SOCIAIS
E SE DESTACA COMO UM DOS PRINCIPAIS INFLUENCIADORES
DE ECONOMIA DO BRASIL. TUDO ISSO SEM PERDER
A TERNURA DE UM OTIMISTA MOVIDO PELA PAIXÃO PELA
VIDA E PELA FÉ NO SER HUMANO
Por Nathalia Hein Fotos Miro Styling Milton Castanheira Beleza Ana Ana
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Blusa e casaco Brunelo Cuccinelli
Calça e bota Ricardo Almeida
Anel Júlio Okubo
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Quando começou a cursar a faculdade de
economia, Ricardo Amorim ainda tinha
dúvidas sobre a carreira que gostaria de
seguir. Curioso e incansável, pensou em
ser professor, atleta, médico geneticista,
físico, jornalista e administrador. Mal
podia imaginar que, pouco mais de
duas décadas depois, se tornaria um
dos nomes mais conceituados e uma
das principais referências em assuntos
econômicos no Brasil. Palestrante,
autor, apresentador, mentor, gestor
de investimentos, empreendedor e
influencer de economia mais destacado
do setor – ele foi considerado a pessoa
mais influente do mundo no Linkedin
e soma quase um milhão de seguidores
no Instagram –, Amorim é também um
otimista inveterado, embora não deixe
que isso interfira em seu radar e em suas
previsões precisas do cenário econômico
do Brasil e do mundo. Ao se aproximar
do grande público através de sua atuação
nas redes, percebeu uma nova vocação.
“O que eu busco é tentar empoderar as
pessoas para construírem os futuros e as
vidas que elas gostariam de ter”, diz ele
que, para concretizar esse sonho, planeja
lançar um grandioso e ousado projeto de
educação, onde um dos pilares principais
será a oferta de educação financeira para
os brasileiros. “Isso é uma das coisas que
vai ter que acontecer se a gente quiser
mudar o país”, afirma.
Como você se tornou economista? Foi
uma vocação ou uma escolha focada em
uma carreira?
Não fui eu que escolhi a economia, foi
a economia que me escolheu. Eu tinha
muitas dúvidas sobre qual carreira seguir.

Meu pai conversou comigo e falou que
já que eu não sabia o que queria fazer,
deveria estudar economia porque era a
mais ampla de todas as opções, e sempre
poderia me servir em vários setores
diferentes. Eu fui fazer faculdade sem
saber realmente o que eu queria, mas
comecei a gostar e logo fui trabalhar na
área. Segui por esse caminho e sempre
gostei muito.
Quem você considera sua grande inspiração?
Eu tenho várias inspirações em áreas
diferentes. Gandhi e Martin Luther King
são duas referências que me inspiram
muito, por mostrarem a capacidade
da gente influenciar e mudar o mundo
de formas inesperadas e que não
necessariamente exijam conflitos. Uma
busca de somar e não de dividir. Warren
Buffett me inspira demais com essa
postura de manter quem ele sempre foi,
mesmo depois de se tornar um dos caras
mais ricos do mundo. Também vejo muita
sabedoria na forma como ele lida com
várias questões práticas, particularmente
no mundo dos negócios. Elon Musk e
Richard Branson são duas inspirações
pela ousadia e determinação com que
cumprem seus objetivos. Eu adoro esporte
e também tenho várias referências: o
Ayrton Senna foi uma grande inspiração
e na natação, que eu pratiquei por muitos
anos, o Michael Phelps, maior medalhista
da história.
Quem é o Ricardo Amorim longe das
redes sociais, das palestras e do mundo
econômico? O que você gosta de fazer, sua
rotina, seus prazeres?
É interessante como a gente se sente

“Mais do que tudo, sou um curioso,
acredito que essa seja minha grande
missão na vida: ajudar a empoderar as
pessoas com relação a seus sonhos”
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muito próximo das pessoas a partir da
imagem pública delas, que na verdade
representa só um pedaço da vida, e esse
é o meu caso também. Então, a televisão,
as palestras e redes sociais são apenas
uma parte da minha vida. Eu diria que a
menor parte de quem eu sou, no sentido
de que, para mim, o mais importante são
meus filhos, antes de mais nada, minha
esposa, família e amigos. Esse lado da
vida pessoal é cada dia mais importante,
tem um peso maior e quero cada vez me
dedicar mais a isso. Também sou um cara
com um milhão de interesses diferentes.
Faço esporte desde sempre, já pratiquei
praticamente de tudo um pouco, adoro
todo tipo de natureza, viajar (já estive
em quase 80 países diferentes), conhecer
novos lugares e culturas, e experimento
qualquer comida diferente. Mais do que
tudo acho que sou um grande curioso e
alguém muito interessado no ser humano.
Acredito que essa seja minha grande
missão na vida: ajudar a empoderar as
pessoas com relação a seus sonhos.
E como acredita que pode se dar esse
empoderamento?
Bom, através das três áreas que
mais me interesso, do ponto de vista
profissional, que são economia, finanças
e investimentos, empreendedorismo e
inovação. O que os três têm um comum é
possibilitar que as pessoas construam suas
próprias trajetórias de vida. Do ponto de
vista de economia e finanças, eu sempre
digo que quem não consegue dominar
bem o lado financeiro na vida, acaba
tendo que planejar a vida para pagar as
contas. E aí o dinheiro acaba virando
um mestre e não um servo se você não
souber colocar o dinheiro para trabalhar
por você, você vai ter que trabalhar por
ele. No lado do empreendedorismo,
a mesma coisa: ninguém tem que ter

um negócio ou empreender no sentido
clássico, mas tem que ter uma atitude
empreendedora em relação à vida, à
carreira e ao trabalho, trabalhar com algo
onde sua alma está. No quesito inovação,
a mesma coisa: ela tira os limites antes
aceitos, faz buscar soluções novas para
problemas velhos com os quais nos
acostumamos e aceitamos. Inovação é
a forma de construir um futuro melhor
do que o presente e o passado. O que eu
busco é tentar empoderar as pessoas para
construírem o futuros e a vida que elas
gostariam de ter.
De acordo com levantamento recente
da Universidade Johns Hopkins, você
é o segundo brasileiro no ranking
mundial de comentaristas de economia
mais influentes. Como encara esta
responsabilidade? Como você se tornou
uma das pessoas mais influentes do
mundo econômico?
Stan Lee, criador do Homem-Aranha,
eternizou a seguinte frase: “com grandes
poderes vêm grandes responsabilidades”.
Eu acho que ser um influenciador
em
qualquer
área
traz
grandes
responsabilidades, porque acabamos
ajudando pessoas a construírem sua
própria forma de ver o mundo - e tem
que ser uma ajuda, não uma imposição.
Uma das coisas que tento fazer é educar
as pessoas sobre como a economia,
o mundo da inovação e dos negócios
funciona, porque isso transfere o poder
para cada uma, dá a capacidade de tomar
melhores decisões, poderem ser mais
felizes, construírem vidas mais legais. Isso
para mim é ao mesmo tempo sensacional
e uma grande responsabilidade. Eu
nunca busquei por isso, foi acontecendo
naturalmente: acredito que as grandes
coisas da vida acontecem como
consequência, não como uma busca.

“Ser um influenciador traz grandes
responsabilidades, porque acabamos
ajudando pessoas a construírem sua
própria forma de ver o mundo”
Full look Ricardo Almeida
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Quando foi criado, o slogan do Instagram
era “compartilhar paixões”. Hoje, porém, o
que mais se vê na rede são pessoas vendendo
realidades inalcançáveis ou discutindo
sem respeitar a opinião do outro. Como
você vê o futuro das redes sociais?
Quando surgiu o Instagram, eu demorei
muito para entrar, pois achava que
não tinha nada pra transmitir através
de fotografias. Mas quando abriu para
vídeos, entrei e acabei me rendendo à essa
rede social, que hoje é uma das minhas
preferidas - a minha favorita é o Linkedin
onde, aliás, sou mais influente do mundo
(com exceção de chineses e japoneses). Eu
considero um problema as pessoas usarem
as redes para mostrar uma versão editada
das suas vidas, porque quem segue essas
pessoas perde a clareza e acaba comparando
sua própria realidade com “melhores
momentos editados das vidas dos outros”,
e isso é uma receita para a infelicidade.
O segundo problema que eu vejo é que
as redes criaram bolhas de pessoas que
pensam igual, sem querer entender nada
além daquilo. E a partir disso as pessoas
passaram a ser antagônicas, agressivas e
com incapacidade de ouvir o outro e ver o
outro lado da questão. Essas duas coisas
me preocupam demais e acho que são os
dois lados negativos das redes.
Você é um liberal tradicional que acredita no
mercado e na individualidade das pessoas.
De que forma você acha que a educação
financeira poderia ser levada à população
mais jovem, de maneira que o brasileiro se
torne mais interessado e lúcido com relação
ao universo da economia, seus reflexos na
vida cotidiana e mitos?
Uma coisa que precisa ficar clara é que
eu acredito que liberalismo econômico
é importante, em primeiro lugar, para
ajudar a gerar mais riqueza e para que
ela seja mais bem utilizada para gerar

mais oportunidades para todos. Eu não
acho que liberalismo absoluto seja a
solução em lugar nenhum do mundo,
mas acho que, sem dúvida nenhuma, no
caso do Brasil, há excesso de presença
do Estado, o que gera uma deturpação
onde muita gente tem como objetivo ser
próximo de quem controla o controla e
passa a “mamar nele”. Isso distorce todo
funcionamento da economia brasileira
e empobrece a sociedade. Mas isso não
significa que eu não ache que a gente
deva ter o Estado atuando para garantir
oportunidades e educação básica para
todos. Aliás, se ele está em tudo, por que
não faz o pouco que e deveria fazer bem
feito? Esse é o grande defeito. A educação
financeira é fundamental, não apenas
para melhorar diretamente a vida de cada
um dos brasileiros, mas para melhorar o
país. Tanto que pretendo lançar, em breve,
um projeto grandioso de educação em que
um dos pilares fundamentais será oferta
de educação financeira de qualidade para
os brasileiros, porque se a gente quer
mudar o país, isso é uma das coisas que
vai ter que acontecer. O objetivo é mudar
essa realidade e devolver aos brasileiros
a posição de motoristas de suas próprias
vidas e do destino do país como um todo.
A retomada econômica do Brasil está mais
positiva do que se esperava. Se você fosse
Ministro da Economia por um dia, qual
seria sua principal ação?
Em geral, a equipe econômica do atual
governo tem feito um bom trabalho, em
particular em resposta à pandemia, os
resultados econômicos vêm sendo bons
e só não foram melhores em função da
péssima condução do Brasil no combate
à própria pandemia, o que acabou
encarecendo demais os custos para reativar
a economia. Onde eu acho que a equipe
econômica vem errando, basicamente, é

“Pretendo lançar um projeto grandioso
de educação em que um dos pilares
fundamentais será a oferta de educação
financeira de qualidade para os brasileiros”

Tricô e calça Ricardo Almeida
Tênis Salvatore Ferragamo
Pulseira Júlio Okubo
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na reforma tributária. A proposta enviada
ao governo pelo congresso veio com um
monte de problemas graves. O primeiro
deles é que a ideia da reforma tributária
é exatamente pelo tamanho dos gastos
públicos pós-pandemia. O que aconteceu
é que o governo gastou um dinheiro que
não tinha. E parte desses gastos vem sendo
incorporada de forma permanente, em
particular com uma parte maior de gastos
sociais, e esse dinheiro precisa ser pago de
alguma forma. A forma correta de fazer
isso seria cortando gastos públicos de
forma agressiva do outro lado – e uma
coisa importante para isso é a reforma
administrativa. O Brasil já é um dos países
emergentes que mais cobra impostos e está
aumentando mais ainda essas taxas. Por
conta disso, há algumas coisas no projeto
que criam problemas graves, como a
tributação sobre dividendos, um crime,
porque basicamente o que ela vai fazer é
reduzir a rentabilidade do investimento.
Quando você reduz a rentabilidade do
investimento, o investimento vai para
outro lugar (onde a rentabilidade é maior)
e isso pode matar o nosso ecossistema
de inovação que vinha crescendo muito
bem nos últimos anos, com perspectivas
fantásticas. Tem gente do próprio setor
dizendo que as empresas vão passar a
investir em outros países e vão levar com
elas empregos. O resultado vai ser um
país com menos empregos, menos renda.
Em resumo, é uma medida que empobrece
os brasileiros. Não é o caminho. Se eu
fosse Ministro da Economia por um dia,
mudaria radicalmente. Eu expandiria
a proposta de reforma administrativa
e exigiria apoio do presidente junto ao
congresso para que seja a primeira coisa
aprovada e, segundo, eu expandiria

o programa de privatizações e dava
mais competitividade e eficiência para
a economia brasileira. Ainda, com os
recursos arrecadados, sobraria espaço
para fazer uma reforma administrativa
que reduzisse o total de impostos pagos
no Brasil e não aumentasse, como é a
proposta atual.
A pandemia trouxe algo de positivo para
nosso país? O que aprendemos nesse período?
Ainda é muito cedo para saber quais vão
ser as consequências de longo prazo da
pandemia no Brasil. Eu espero que sim,
que possa haver algumas muito positivas,
não só no Brasil, mas no mundo. Uma das
coisas que o mundo ganhou foi dar mais
importância aos valores essencialmente
humanos. A questão do meio ambiente,
o combate ao racismo, a inclusão e
diversidade são temas que ganharam um
impulso forte por conta da pandemia e isso
é positivo. Acho que se formos capazes de
aproveitar essas lições, talvez esse período
tão duro seja visto como um marco
importante no futuro, de aprendizados.
Falando um pouco sobre o cenário eleitoral
de 2022, você vê viabilidade política de
uma terceira via sólida e quais seriam
as ideias centrais dela - considerando
que seus atuais membros são bastante
pulverizados e diferentes entre si?
Acho prematuro falar sobre a viabilidade
de uma terceira via, mas hoje parece
muito pequena. Daqui até as eleições
muita coisa pode acontecer. Parece haver
uma polarização muito grande entre Lula
e Bolsonaro. Mas há coisas que podem
mudar esse cenário pros dois lados.
Independente disso tudo, o que eu acredito
é que a terceira via precisaria representar

“Uma das coisas que o mundo ganhou
com a pandemia foi dar mais importância
aos valores essencialmente humanos"
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novidade. Em outras palavras, a gente
precisaria de uma renovação verdadeira,
alguém que possa, ao mesmo tempo, unir
o país, que está dividido, e que tenha
capacidade de dialogar e conciliar com
adversários e não separar mais.
Temos motivos para ser otimistas? Qual
sua análise sobre a situação do Brasil a
médio prazo?
O que vai determinar se temos ou não
razões para sermos otimistas com o
futuro do Brasil é o que nós todos
fizermos. Enquanto o brasileiro continuar
esperando um salvador da pátria que
vai resolver todos os problemas e que
vai se comportar em relação à classe
política como um torcedor de futebol
que escolhe um determinado time, a
gente não tem razão para ser otimista.
Agora, se os brasileiros começarem a se
responsabilizar por serem a mudança
que a gente quer do país – em outra
palavras, que todos nós cobremos todos
os políticos, independentemente de
preferências políticas, - eu acho que a
gente pode ser otimista a médio e longo
prazo no Brasil. Sem isso, imaginar um
processo sustentado de melhorar fica
muito mais complicado.
Empreender no Brasil é...
Um enorme desafio... Empreender não
é fácil em lugar nenhum do mundo.
É sempre um desafio tentar construir
algo útil, importante, interessante, e se
fosse óbvio, todo mundo fazia. Mas no

Brasil temos desafios específicos, uma
disponibilidade limitada de capital para
financiamento – um problema que está
diminuindo, felizmente-, uma carga
tributaria altíssima e uma burocracia
brutal e desnecessária. Isso faz com que
o empreendedor no Brasil em vez de focar
no negócio, em melhorar o produto, o
serviço e inovar, fique gastando tempo
tendo que entender uma legislação
conflitante, cheia de armadilhas.
Uma mensagem de Ricardo Amorim aos
leitores do Mundo TOP - sedentos por
boas notícias...
O Brasil e o mundo estão longe de serem
ideais, mas uma coisa que pouca gente
tem se dado conta é que, pra quem te
vontade de impactar, deixar sua marca,
a gente está vivendo a época de mais
oportunidades que o mundo já ofereceu.
O desenvolvimento de novas tecnologias
importantes (inteligência artificial, 5G,
realidade virtual, realidade aumentada,
blockchain, etc) possibilita uma reconstrução da nossa forma de viver, de ser e
de gerar negócios como a gente nunca
teve. A mesma coisa vale para o aspecto
social: a sociedade está passando por
transformações gigantescas. Meu grande
recado é: tome as rédeas da sua vida,
saiba que é possível fazer, não aceite
limitações imposta pelos outros ou pelas
suas condições iniciais. A gente precisa
se responsabilizar pelo que a gente
pode fazer tanto coletivamente como
individualmente.

Produção Executiva
Camila Battistetti

Assistente de fotografia
Victor Juliano

Tratamento de Imagens
Fujoka

Blusa e casaco Brunelo
Cuccinelli

